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Abstrakt 
 
INTRODUKTION 

 En av de mest vanligt förekommande vårdåtgärder som utförs på mekaniskt ventilerade patienter 

är endotrakeal sugning. För att undvika syrgasbrist i samband med detta, är det vanligt att några 

minuter innan sugning öka syrgashalten, preoxygenering. Höga syrgaskoncentrationer kan vara 

skadligt och bland annat orsaka atelektaser, vilka försämrar gasutbytet i lungan. En fysiologisk 

reaktion på atelektasbildning är att strypa åt blodförsörjningen till den aktuella lungvävnaden 

med förhöjt blodtryck i lungan som följd. Syftet med studien var att undersöka om preoxygene-

ring samt lungrekrytering med varierade syrgaskoncentrationer påverkar hemodynamik, lung-

mekanik och lungvolymer.  

 

METOD 

Sex grisar, under anestesi med mekanisk kontrollerad ventilation, preoxygenerades med 100 % 

eller 60 % O2 under 5 minuter. Därefter genomfördes en endotrakeal sugning. Efter sugning gavs 

ett stort andetag, en ”suck” innehållande 21 %, 60 % eller 100 % O2 med 15 cm H2O tryck över 

inställt ventilationstryck. Detta gjordes i 3 protokoll av 4. Mätningar av hemodynamik, lung-

mekanik och lungvolymer gjordes. Som kontrollgrupp gjordes ingen lungrekrytering i ett av 

protokollen. 

 

RESULTAT  
Ett förhöjt medelpulmonellt tryck sågs i det protokoll där lungan inte rekryterades efter sugning, 

29±3 mmHg jämfört med baslinjevärde 22±2 mmHg (p<0.05). Tydliga skillnader förelåg i 

lungans compliance mellan rekryterad lunga, 22±1 (100 % O2), 21±3 (21 % O2), 21±3 (60 % O2) 

eller inte rekryterad lunga (13±1 mL/cmH2O) efter sugning (p<0.001). Signifikanta skillnader 

sågs även i lungvolym i jämförelse av rekryterad och icke rekryterad lunga, andetagsvolym 

(p<0.001) och EELV (p<0.05).  

 
KONKLUSION  

Koncentrationen av syrgas i samband med endotrakeal sugning har i denna experimentella studie 

ingen påverkan på hemodynamik, lungmekanik och lungvolymer förutsatt att lungan blåses upp, 

dvs. rekryteras, direkt efter sugning. 
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Abstract 
 

INTRODUCTION 

One of the most common routines in mechanically ventilated patients is endotracheal suction, 

(ETS). To avoid desaturation connected to this routine, it is common to increase oxygen 

concentration for a few minutes. High fractions of oxygen can be damaging, and it causes 

athelectasis which impairs gas exchange in the lung. A physiological respond due to the 

athelectasis is redirecting the bloodstream from poorly ventilated lungparts which leads to an 

increased pulmonary pressure. The aim of this study was to investigate if preoxygenation and 

lung recruitment with different oxygen concentrations influences hemodynamics, lung mechanics 

and lung volume.  

 

METHOD 

 In six anaesthetised pigs with assisted mechanical ventilation preoxygenation was given with 

100 % or 60 % O2 for 5 minutes and followed by suction in the endotracheal tube. Thereafter, in 

3 out of 4 protocols a deep sigh was delivered with 21 %, 60 % or 100 % O2 at a pressure 15 

cmH2O above plateau pressure. Hemodynamics and lung mechanics were measured. For control 

in the studie no lungrecruitment was performed in one of the protocols. 

 
 
RESULTS  

Mean pulmonary pressure was induced in the protocol where there was no regain of lung volume 

after suction, 29±3 mmHg compared to bas line value of 22±2 mmHg (p<0.05). There was a clear 

difference in lung compliance, whether the lung volume was recruited, 22±1 (100 % O2), 21±3 

(21% O2), 21±3 (60 % O2) or not recruited, (13±1 mL cmH2O) after suction (p<0.001). The same 

were seen for changes in VT (p<0.001) and EELV (p<0.05).  

 

CONCLUSION  

The oxygen concentration when performing endotracheal suctioning is in this experimental 

model of no influence regarding hemodynamics, lung mechanics- or lung volumes, provided 

recruitment of the lung is done directly after suctioning. 
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Förkortningar 
 
AF  Andningsfrekvens 

Crs   Complience, lungans eftergivlighet 

EELV  End-expiratorisk lungvolym 

ERV              Expiratorisk reservvolym 

EtCO2  Endtidal koldioxidhalt  

ETS  Endotrakeal sugning 

FiO2  Fraktion inandad syrgaskoncentration 

FRC  Functional residual capacity, funktionell residualkapacitet 

I:E  Inspiration : expirations förhållande 

i.m  Intramuskulär 

i.v  Intravenös 

MAP  Mean arterial pressure, medelartärtryck 

MPAP  Mean pulmonary arterial pressure, medelpulmonalisartärtryck 

N2  Kvävgas 

O2  Syrgas 

PaCO2  Arteriellt koldioxid, partialtryck 

PaO2  Arteriell syrgashalt, partialtryck 

PEEP  Positivt end- exspiratory pressure, positivt slutexspiratoriskt tryck 

Ptopp Topptrycket vid inspirationen 

Pplatå Platåtrycket vid inspirationen 

PSRM           Postsuction- recruitmentmanouver, lungrekrytering efter endotrakeal sugning 

Rrs  Respiratory resistens, luftvägsmotstånd 

RV Reservvolym 

SpO2  Syrgasmättnad från pulsoxymeter 

TLC Total lung capacity, total lungkapacitet 

VT  Tidalvolym, andetagsvolym 

VA/Q  Ventilations-/perfusionskvot 

VC  Vitalkapacitet 
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Introduktion   

 

Lungfysiologi 
Kroppens celler måste ständigt tillföras syre (O2) för att näringsämnenas energi skall kunna 

utnyttjas effektivt och för att upprätthålla cellernas funktion. Den koldioxid (CO2) som bildas 

under ämnesomsättningsprocessen måste avlägsnas och detta benämns gasutbyte. För O2 innebär 

det diffusion från luften i lungorna till lungkapillärerna och via blodet ut till cellerna. CO2 -

transporten går åt motsatt håll. Alveolerna är de minsta luftvägsförgreningarna, och deras väggar 

består av ett tunt epitellager omgivna av ett tätt kapillärnät [1]. En vuxen människas lungor består 

av cirka 300 miljoner alveoler med en medeldiameter på 0,2 millimeter [2]. Den stora ytan och 

den korta diffusionssträckan mellan kapillärnät och alveoler, cirka 0,3 µm, ger ett snabbt och 

effektivt gasutbyte. Alveolväggen är utrustad med små rörformade porer, Kohn’s porer och har 

igenom dessa även kollateral ventilation [2]. För att underlätta gasutbytet i alveolerna och 

andningsarbetet finns i alveolerna ett ytspänningsnedsättande medel, surfactant. Genom att 

utjämna skillnaden i ytspänning mellan små och stora alveoler, underlättar surfactant 

andningsarbetet och ger lungan en ökad eftergivlighet, compliance (Crs) [2, 3].                 

            
 Bild 1. Schematisk bild av alveoler med omgivande kapillärnät [1].   
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Lungvolymer 
 
Funktionell residualkapacitet (FRC) är den luftvolym som finns kvar i lungorna efter normal 

utandning, vilket innefattar residualvolym (RV) och expiratorisk reservvolym (ERV). Det är i 

den volymen den inandade gasen blandas och det är där gasutbytet sker. FRC är hos 

upprättstående vuxen 2,5-3 liter. Lungvolymerna kan mätas genom spirometri, där man mäter ut- 

och inandade volymer (statisk spirometri), och flöden (dynamisk spirometri eller 

”flöde/volymkurva”), se bild 2, samt gasdilution och pletysmografi. ERV och vitalkapaciteten 

(VC) är det viktigaste. RV ingår i den totala lungkapaciteten (TLC). För att mäta TLC, 

residualvolym samt FRC görs vanligen mätningarna med hjälp av kroppspletysmografi eller 

genom gasdilution [4]. Minskning av FRC kan bero på flertalet faktorer såsom; kroppsstorlek, 

muskeltonus, lungsjukdom samt kroppsläge. Ändring av kroppsläge från stående till liggande ger 

en minskning av FRC med 0,5-1,0 L, beroende på diafragmas position. För att öka FRC och 

därigenom förbättra gasutbytet är det vanligt att hos patienter med mekanisk ventilation lägga till 

ett motstånd i utandningsfasen, ett positivt slut-expiratoriskt tryck (PEEP). Det innebär att 

luftvägen inte töms helt på luft efter utandning, och en större area/volym av lungan blir 

tillgänglig för gasutbyte [5]. Genom att mäta FRC på intensivvårdpatienter skulle ventilationen 

kunna justeras på ett mer exakt sätt och vi kunde lättare utvärdera effekten av åtgärder och 

ventilationsinställningar [6]. Det som står till förfogande för FRC- mätning är gasdilutions- och 

radiologiska metoder [7]. End-expiratorisk lungvolym (EELV) är den volym, som kan mätas vid 

utandning under mekanisk ventilation. EELV blir den sammanlagda volymen av utandad volym 

+ den volym som mobiliseras av inställt PEEP och därmed ger en ökning av FRC [8]. 

 

                                      
     Bild 2. Spirometrikurva. 
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Gasdilutionsmetoden innebär att man inandas helium i ett slutet system för att uppnå jämvikt. 

Patienten är ansluten till en spirometer innehållande en känd koncentration av helium. Genom 

utspädning med den gas som finns i lungan kan lungvolymen räknas ut. Ett annat sätt är multipla 

andetag med ursköljning av en gas, ex svavelhexaflorid, O2 eller kvävgas (N2). En förändring 

görs av gasinnehållet i andningsluften och koncentrationen mäts i varje utandat andetag tills en 

ursköljning skett och då kan volymen räknas fram. Ett exempel är N2-utsköljning där höga 

syrgashalter ges och koncentrationen N2 mäts i utandningsluften vilket ger möjlighet att räkna ut 

lungvolymen [9]. 

 

Radiologisk metod används vanligen vid forskning men vid enstaka fall även vid intensivvård. 

Lungan avbildas med hjälp av högupplösande datortomografi och där volymen av luftförande 

områden beräknas [7, 10].  

 

Lungmekanik 
Det som driver andningsarbetet är tryckskillnaden mellan alveoler och omgivningen. Således 

måste atmosfärstrycket vara högre än det alveolära trycket under inspirationen och lägre under 

exspirationen. Inspirationen är aktiv medan exspiration sker med avslappnade andningsmuskler 

och diafragma [11]. Crs är ett mått på lungans förmåga att tänjas ut; förhållandet mellan 

lungvolym och trycket i luftvägarna beräknas genom att dividera volymförändring, till exempel 

andetag med samtidig tryckförändring över lungan [12]. Lungfibros, systemsjukdomar med 

lungkärlsengagemang, granulomatoser (tbc, sarkoidos) samt volymreducerande processer som 

pneumonier och atelektaser är olika tillstånd som ger ett lågt Crs. Ökad Crs ses vid sjukdomar där 

elasticiteten i lungan minskat, till exempel emfysem [4].  Ett högt Crs inom normalvärden är 

gynnsamt, då det inte förändrar de transpulmonella trycken i någon högre utsträckning och kräver 

ett mindre andningsarbete för en viss luftvolym [12]. Ett normalt Crs-värde hos en lungfrisk 

person ligger runt 50 mL/cmH2O. Crs är i stor utsträckning lungvolymberoende, därför ser man 

lägre värde hos små personer med små lungor än hos stora med stora lungor [4]. 

Lungmekanik beskrivs ofta med hjälp av tryck- och volymkurvor, (P-V loop). I dessa 

sammanhang beskrivs olika former av Crs ex. statisk och dynamisk Crs. 
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Statisk compliance kan beräknas utifrån två punkter. I kliniken görs detta vanligen genom att 

göra en inspiratory-hold manöver, d.v.s. ge ett andetag och hålla andan i ventilatorn. Genom att 

dividera tidalvolymen, (VT) med förändringen i luftvägstrycket fås ett mätvärde för lungan 

(ekvation 1). Platåtrycket (P platå) visar trycket i luftvägen under inspirationspaus. 

 

                                          Crs = VT / (Pplatå – PEEP) (1) 

 

 

Dynamisk compliance är ett värde som följer andningscykeln och ändras därefter. Crs kan anta 

olika värden beroende var på P-V loop man vill beskriva mätvärdet. 

 

Luftvägsresistens (Rrs) speglar luftvägsmotståndet beroende på luftflöde över tid.  Det räknas ut 

genom att ta skillnaden i tryck mellan alveolärt tryck och trycket i munnen dividerat med flödet 

(ekvation 2). En ökning av Rrs visar luftvägspåverkan av svullnad, spasm, sekret eller annat 

hinder i luftväg. Topptrycket (Ptopp) visar det högsta uppmätta luftvägstrycket vid slutet av 

inspirationen.  

                                         Rrs = (Ptopp – Pplatå) / luftflöde över tid (2) 

 

Genom att observera förändringar i lungvolymer och tryck, kan ventilationen utvärderas och 

åtgärdas [4, 12]. 

 

Atelektaser  
När delar av lungvävnaden töms på luft och faller samman har atelektaser uppstått. Atelektaser 

uppstår alltid vid anestesi/mekanisk ventilation. Lungcirkulation har då ingen luft att hämta från 

de sammanfallna alveolerna och som kompensation flyttas blodet över till blodkärl i öppna 

alveoler vilket ger ett ökat tryck i lungans blodkärl. Blodet desatureras och orsakar en försämrad 

syresättning i vävnaderna [13].  Det finns beskrivet tre typer av atelektaser som orsak till 

försämrade lungvolymer; absorbtions-, kompressions- och aspirationsatelektaser. 

 

Absorbtionsatelektaser inträffar då mottrycket från luften inte längre kan hålla alveolerna 

utspända på grund av höga syrgaskoncentrationer som har absorberats. Tryckgradientskillnaden 
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mellan alveoler och kapillärer medför att O2 diffunderar över till kapillärerna, alveolen töms på 

O2 eftersom inget N2 finns som håller alveolen öppen och den faller samman [13, 14]. 

 

Kompressionsatelektaser förekommer i 90 % av alla anestesier, oavsett spontanandning eller 

muskelrelaxerad patient med mekanisk kontrollerad andning. Ändring av kroppsläge och anestesi 

i ryggläge orsakar tonusförlust i diafragma och trycket från omgivande organ orsakar ett sänkt 

FRC [10, 13]. Även övervikt och det kirurgiska ingreppets art spelar roll. Exempel på det kan 

vara laparoskopiska bukingrepp och större bukirurgi. Bukens organ trycks undan från sin 

ordinarie plats och inkräktar på lungornas utrymme. Detta medför att lungornas residualvolym 

minskar [15]. Då patienter med mekanisk ventilation behöver hjälp med inhalationsbehandlingar, 

byte av kopplingar och slangar orsakas en PEEP förlust och atelektaserna är ett faktum [4]. 

 

Aspirationsatelektaser orsakas av en av de vanligaste omvårdnadsåtgärderna inom vården av 

mekaniskt ventilerade patienter, d.v.s. endotrakeal sugning av slem från luftvägen [16]. Den 

endotrakeala sugningen skapar ett undertryck, luft från alveolerna sugs ut och den faller samman.  

Luftvägsavstängning 
Under en djup utandning kan luftvägarna falla ihop, så kallad luftvägsavstängning. Detta inträffar 

om trycket i lungvävnaden utanför luftvägen är högre än inuti luftvägen. Orsaken till detta kan till 

exempel vara sekrekstagnation, blod och tumörbildning. Olika sjukdomstillstånd som kronisk 

obstruktiv lungsjukdom och sjuklig övervikt, obesitas, orsakar också luftvägsavstängning. Risken 

för detta ökar med stigande ålder och är då en följd av lungans minskande elasticitet [2, 4]. Vid 

ryggläge finns ökad risk för luftvägsavstängning då FRC sjunker. I de områden där avstängning 

inträffat ökar risken för alveolär kollaps om hypoventilationen fortgår. 

 

Shunt/inhomogen ventilation 
På grund av gravitationens inverkan är genomblödningen, perfusionen, i lungorna inte homogen. 

Gravitationen ökar i lungan från apex till basala delar vid stående/sittande, samt vid liggande från 

bröst till ryggsida [4]. Förhållandet ventilation/perfusion i gasutbytet är av största vikt. Om dessa 

två komponenter inte matchar varandra pratar man om en ”mis-match". Det betyder att vid 

upphörd eller försämrad cirkulation i lungan kan inte syrgasen från gasfyllda alveoler diffundera 
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över i blodet och transporteras vidare. Likaså försämras gasutbytet då vi har fungerande perfusion 

genom icke ventilerade lungdelar. Den senare varianten är den vanligaste orsakerna till 

intrapulmonell shunt och är ofta avhängig atelektasförekomst. Så mycket som 74 % av försämrad 

syresättning under anestesi beror på atelektaser och luftvägsavstängning. Av dessa atelektaser är 

de som åstadkoms av preoxygenering med höga syrgaskoncentrationer vid anestesi-induktion av 

stor betydelse [13, 17].  

Konsekvenser av oxygenbehandling                                 
Syrgasbehandling är en vanligt förekommande medicinsk åtgärd inom sjukvården. Ofta påbörjas 

behandling innan syrgasbrist, hypoxi har blivit fastställt [18]. Vid långvarig syrgasbehandling och 

vid höga syrgaskoncentrationer >60 % har man sett inflammatoriska förändringar som försvårar 

gasutbytet [19]. En studie från 2004 visar att nyfödda barn som återupplivats med 100 % O2 har 

högre mortalitet än gruppen som återupplivats med luft. Detta kan förklaras med att 

syrgastillförsel i överskott, hyperoxemi, leder till vasokonstriktion och kan påverka perfusionen 

av vitala organ [20]. Vasokonstriktionen leder till ökad systemvaskulär resistens och ger ett ökat 

blodtryck. Då baroreceptorerna registrerar detta aktiveras nervus vagus och detta leder till 

minskad hjärtfrekvens och hjärtminutvolym [20, 21]. Som tidigare nämnts orsakar höga 

syrgaskoncentrationer även atelektaser. Då N2 i inandningsluften inte längre räcker till att hålla 

alveolerna öppna, inträffar vad som kallas absorbtionsatelektaser. Den syrgasfyllda alveolen töms 

på gas ut i lungkretsloppet och alveolen kollaberar [13]. Man har i studier kunnat visa att en 

reducering av syrgastillförsel från 100 % till 80 % vid anestesiinduktion betydligt minskar 

utbredningen av atelektaser. Den kritiska gränsen för absorbtionsatelektaser synes ligga runt 50-

60 % O2 [2, 13, 22]. 

 

Mekanisk kontrollerad ventilation 
Länge har man vid svår lungsjukdom och akut andningssvikt kunnat få hjälp med att andas.  

De tidigaste ventilatorerna som användes vid respiratorisk svikt var volymkontrollerade av typen 

volym in/volym ut. Utan extra finesser fick patienten bestämda andetagsvolymer och vid 

respirationssvikt av mer allvarlig karaktär resulterade det i skadligt höga inandningstryck. För att 

kunna kontrollera trycken utvecklades tryckstyrd ventilation där man eftersträvar ett så lågt tryck 

som möjligt för att leverera ett andetag. Utvecklingen av mekaniska ventilatorer för anpassning 
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av tryck och flöde är under ständig utveckling för att kunna möta de behov som patienter inom 

intensivvården har [4].  

 

Endotrakeal sugning 
I samband med mekanisk kontrollerad ventilation är det vanligt att utföra endotrakeal sugning för 

att avlägsna sekret från luftvägarna. Detta är en av de vanligaste vårdåtgärderna som utförs på 

intensivvårdspatienter. Indikationen för endotrakeal sugning kan vara slemförekomst, ofta i 

samband med försämrad syresättning och höga luftvägstryck [23, 24]. Vanligt är att patienter 

med mekanisk ventilation har ett PEEP tillagt i andningssystemet. Luftvägen blir inte helt tömd 

på luft efter utandning och trycket i systemet håller luftvägen öppen.  När ett negativt tryck 

appliceras som vid endotrakeal sugning, orsakas ett tryckfall i luftvägen och alveolen, och det 

PEEP som patienten har för att upprätthålla det positiva trycket går förlorat. Hos patienter med 

respirationssvikt är det av yttersta vikt att det positiva trycket behålls, då dessa patienter ofta är 

mycket känsliga för ändringar i ventilationen. Ett slutet sugsystem kan vara att föredra hos dessa 

patienter. Vi användandet av ett sådant system tas inte slangarna isär utan sugkatetern förs ned 

genom ett gummimembran som sitter kopplat till endotrakealtuben. Ventilationen kan då fortgå 

under tiden den sugningen sker. Vid endotrakeal sugning med öppen teknik där slangarna 

kopplas isär avbryts ventilationen och trycket i systemet förloras [25]. Endotrakeal sugning leder 

också till ett allmänt stresspåslag i form av ökad hjärtfrekvens, arytmier, förhöjt blodtryck 

inklusive ett förhöjt tryck i lungcirkulationen samt lokal slemhinneskada [26, 27]. Även 

bradykardi kan ses vid sugning, då orsakas arytmin utav retning av vagusnerven. Enligt nationella 

riktlinjer för sjukvårdspersonal, (bild 3) ska det negativa trycket ej understiga 20 kPa (=0,25 

bar)≈ 150mmHg vid sugning av de nedre luftvägarna [28].                                 
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                          Bild 3. Utdrag ur sjukvårdsrådgivningens riktlinjer vid  
                          sugning av de nedre luftvägarna [28].     

 
 
 
 
 
 
 

Preoxygenering inför endotrakeal sugning 
 
För att undvika desaturering vid endotrakeal sugning är det vanligt att preoxygenera patienten. 

Detta står att läsa i såväl nationella (bild 2), som lokala riktlinjer på våra 

intensivvårdsavdelningar [27, 28]. Preoxygenering med 100 % O2 orsakar absorbtionsatelektaser, 

men möjlighet att preoxygenera med lägre koncentrationer finns [29]. En sänkning av 

syrgaskoncentrationen kan minimera atelektaserna och ytterligare lungvolymförlust kan undvikas 

[10, 30].          

               

 
Sugning av intuberad eller 
trakeotomerad patient 
 
Sugning i de nedre luftvägarna 
innebär sugning i luftstrupe och 
luftrör, vanligtvis via nasal/oral tub 
eller via trakealkanyl. 
 
Nedre luftvägarna, sugkraft: 
Maximalt 20 kPa (=0,20 bar). 
 
Tillämpa basala hygienrutiner. 
 
Mät upp sugdjupet på 
sugkatetern och håll sedan 
sugkatetern hela tiden vid det 
önskade maximala sugdjupet. Det 
bör i allmänhet vara 1 cm 
nedanför endotrakealtubens eller 
endotrakealkanylens spets. 
 
– Sug under högst 5-10 
sekunder. 

– För ned sugkatetern utan 
sugkraft och utan att forcera. 
Dra upp katetern med 
sugkraft på. Uppmana 
patienten att hosta om 
möjligt. 

– Övervaka patienten och 
avbryt sugningen om 
syremättnaden sjunker för 
mycket. I vissa fall används 
pulsoxymeter. 

– Om sugningen ska 
upprepas flera gånger vid 
samma sugtillfälle byts 
sugkatetern mellan gångerna 
(gäller inte slutet system). Låt 
också patienten hämta andan 
en stund innan du för ned en 
sugkateter igen. 
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Lungrekrytering 
Det finns tillfällen då endotrakeal sugning är den rätta åtgärden vid vård av patient med mekanisk 

kontrollerad ventilation. Genom att följa Crs och observera förändringar i lungvolymerna, kan 

lungkollaps utvärderas och åtgärdas i form av lungrekrytering [31]. ”Open up the lung and keep it 

open” är ett begrepp som används inom lungfysiologin i samband med mekanisk ventilation. Det 

innebär att sammanfallna lungdelar mobiliseras med hjälp av uppblåsning av lungan [30]. 

Tidigare studier har visat att lungrekrytering direkt efter sugning kräver ett lägre ventilationstryck 

för att återställa lungvolymerna. Ett större andetag, en ”suck”, kan då vara tillräcklig för att öppna 

lungan efter isärkoppling från ventilatorn [32]. Ju längre tid lungan är sammanfallen ju högre 

tryck krävs för att öppna lungan . För att framgångsrikt lyckas med lungrekrytering vid 

respiratorisk lungsvikt med inflammatoriska processer bör den alltså göras i tidigt skede. 

Vartefter den sjuka lungan stelnar, är lungrekrytering sällan framgångsrik och kan vara direkt 

skadlig för patienten. Även effekten av PEEP varierar och ibland ses lungor som inte är 

rekryterbara [33]. Lungrekrytering kan utföras på olika sätt, men syftet och målet är detsamma; 

 

Inspiratorisk hold, s.k. vitalkapacitetsmanöver, där ett andetag hålls under bestämd tid, till 

exempel 40 cm H2O under 40 sekunder [34]. 

 

Intermittent suck, där till exempel 3 suckar/minut vid 45 cm H2O platåtryck ges [32, 35]. 

 

Justering av PEEP-nivån, där långsam och stegvis ökning av PEEP- nivån till rekrytering 

ernåtts [36], eller en långsam lungrekrytering med successiv ökning av PEEP upp till 15 cmH2O 

med inspiratorisk paus 7 sekunder 2 gånger/minut under 15 minuter [37]. 

 

Oavsett tillvägagångssätt av lungrekryteringsmanöver finns alltid risk för negativa sidoeffekter. 

Eftersom höga PEEP med högt insufflationstryck adderas under betydligt längre tid än vid ett 

vanligt andetag påverkas blodcirkulationen. På grund av det ökade intrathorakala trycket uppstår 

ett försämrat venöst återflöde till hjärtat, med minskad hjärtminutvolym som följd. Vanligt är 

också desaturation på grund av den försämrade lungcirkulationen. Höga luftvägstryck och PEEP 

kan orsaka barotrauma; bristning av alveoler. I svåra fall kan detta utvecklas till mediastinalt 

emfysem eller pneumothorax. Befintligt barotrauma, emfysem, högt intrakraniellt tryck och 
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hypovolemi hos patienten bör således utgöra en kontraindikation för lungrekrytering. Även vid 

thoraxskada bör försiktighet iakttas [4]. Under rekryteringsmanövern är det absolut nödvändigt 

med noggrann övervakning av syresättning, cirkulation och luftvägstryck.  

Kliniskt arbete 
Patienter som är i behov av mekanisk kontrollerad eller assisterad ventilation, beroende på 

respirationssvikt, är en patientgrupp som kräver stor eftertänksamhet vid syretillförsel och 

endotrakeal sugning. Av rutin och tradition har endotrakeal sugning utförts utan att vi egentligen 

reflekterat över de förändringar i fysiologin som vi åstadkommer genom denna åtgärd. Enligt 

tidigare föreskrifter har endotrakeal sugning utförts på många intensivvårdsavdelningar en 

gång/timme av rutin, samt vid behov. Under senare år har riktlinjerna dock reviderats på många 

sjukhus, och det utförs då det verkligen behövs. Inför endotrakeal sugning är det vanligt att ge 

preoxygenering med 100 % O2 under några minuter för att undvika desaturering hos patienten 

[27, 28]. Det är känt att höga syrgaskoncentrationer, fraktion inandad syrgas (FiO2)ger 

atelektaser. Ingenstans står att läsa om huruvida höga koncentrationer i själva 

rekryteringsandetaget har någon inverkan på resultatet och hållbarheten av lungrekryteringen. 

Vår hypotes var att om höga syrgaskoncentrationer kunde undvikas fick vi en bättre fungerande 

lunga. Vi ville undersöka syrgaskoncentrationens inverkan på lungorna för att optimera våra 

rutiner i samband med endotrakeal sugning och lungrekrytering.  
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Syfte 
Syftet med studien var att undersöka syrgasenskoncentrationens inverkan på hemodynamik, 

lungmekanik och lungvolym i samband med endotrakeal sugning och lungrekrytering. 

 

Frågeställningar 
 

 Hur påverkas de arteriella pulmonella trycken av preoxygenering och  

       lungrekryteringsmanöver med olika syrgaskoncentrationer? 

 Hur påverkas lungornas complience av preoxygenering och  

       lungrekryteringsmanöver med olika syrgaskoncentrationer? 

 Hur påverkas lungornas volymer; tidalvolym och EELV av preoxygenering och  

       lungrekryteringsmanöver med olika syrgaskoncentrationer? 

• Hur påverkas de arteriella pulmonella trycken, lungans complience och lungvolymerna av 

att inte lungrekrytera efter endotrakeal sugning? 
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Metod 
 

Forskningsetiska överväganden 
Försöksdjursetisk nämnden vid Uppsala universitet har gett sitt tillstånd för studien. Då resultaten 

kan ligga till grund för hur vi behandlar patienter med behov av mekanisk ventilation och därtill 

hörande omvårdnadsåtgärder, skulle studien kunna göras direkt på patient. Jag anser dock att 

studie på människa inte är etiskt försvarbar, då många ändringar i ventilationen måste prövas och 

patienter med respiratorisk svikt har små marginaler för att klara detta, därför valdes en 

experimentell studie på gris. De resultat som fås i studien och som kan överföras till vård av 

patient med behov av mekanisk ventilation kan uppväga betänkandet vad gäller rätten att använda 

försöksdjur. 

 

Försöksdjur 
Grisar (n=6) med en vikt mellan 24 och 26 kg användes i studien. Grisarna var av blandras; 

Yorkshire, Hampshire och svensk lantras. Studien genomfördes under vecka 15 och 17, 2006 vid 

försöksdjurslokaler på Biomedicinskt Centrum vid Uppsala universitet.  

Före och efter nedsövning hälsoundersöktes grisarna beträffande hudfärg, Hb, temperatur, 

andningsljud, slemförekomst och lungmekanik och lungvolym. 

 

Protokoll 
Djuren lottades till ordning för de olika protokollen. Samtliga grisar deltog i de olika protokollen 

och blev därigenom sina egna kontroller. Efter anestesiinduktion och förberedande monitorering 

utfördes en lungrekrytering. Försöksdjuren fick sen vila 30 minuter för baslinje innan de olika 

protokollen startade. Lungrekrytering och 30 minuters vila under ventilation med 30 % O2 

upprepades inför varje start av nytt protokoll. 
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Tabell 1. Beskrivning av de olika protokollen i studien. Varje gris genomgick samtliga protokoll i 
ett randomiserat förfarande, genom lottning i vilken ordning de olika protokollen skulle 
genomföras. Efter baslinjemätningen preoxygenerades grisarna med olika syrgaskoncentrationer 
under fem minuter inför endotrakeal sugning (ETS). Direkt efter endotrakeal sugning gjordes en 
lungrekryteringsmanöver, postsuction- recruitmentmanouver (PSRM) och syrgaskoncentrationen 
återställdes till 30 % . Mätvärden noterades efter PSRM samt efter 15 och efter 30 minuter.  
 
 
 

Protokoll 

 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

Lungrekrytering och 

vila 30 minuter före 

varje protokolls början  

 

X 

30 % O2 

 

X 

30 % O2 

 

X 

30 % O2 

 

X 

30 % O2 

Datainsamling 1 X X X X 

Preoxygenering 5 min 100 % O2 100 % O2 100 % O2  60 % O2 

ETS X X X X 

Datainsamling 2 X X X X 

PSRM ej gjord 100  % O2   

30 % O2 efter 

PSRM 

21 % O2  

30 % O2 efter 

PSRM 

60 % O2 

30 % O2 efter 

PSRM 

Datainsamling 3 X X X X 

Datainsamling 4, efter 

15 min 

X X X X 

Datainsamling 5, efter 

30 min (avslut) 

X X X X 

 

 

Anestesi 
Före sövning premedicinerades djuren med 40 mg azaperon ( Stresnil® Janssen Pharmaceutical, 

Beerse, Belgien) som intramuskulär injektion. Sedan sövdes grisarna med en mix av 100 mg 

tiletamin (jämförbart med ketamin), 100mg zolazepam (benzodiazepinderivat, Zoletil® Forte vet, 
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Virbac Laboratories, carros, Frankrike) blandat med 5 ml medetomidin (en selektiv alpha2-

adrenoreceptoragonist, Domitor® 1mg/ml (Orion Corporation, Farmos, Finland).  

Av denna blandning fick djuren 1mL/20kg vikt som i.m. injektion. I ryggläge på värmedyna 

erhöll de sedan en intravenös infart i örat. Intubation utfördes med kuffad endotrakealtub 6,0 

innerdiameter. Före inläggning av katetrar gavs 0, 25mg atropin (Atropin®, NM Pharma AB, 

Stockholm, Sverige) i.m., samt en bolusdos av fentanyl 0,1-0,2 mg i.v. (Fentanyl® Antigen 

Pharmaceuticals, Roscrea, Irland). Vidare underhölls anestesin med kontinuerlig infusion av 3g 

ketamin (Ketamin® Veterinaria, Zürich, Schweitz) och 1g fentanyl (Fentanyl®) blandat i 1000ml 

Rehydrex med glukos (Pharmacia Upjohn, Stockholm, Sverige).  

Infusionshastigheten varierade mellan 125-150 ml/timme, 5 mg/kg vikt. Intermittenta doser av 

fentanyl 0,1 mg i.v. samt pancuron (Pavulon®, Organo, Holland) 2mg gavs före varje sug- och 

lungrekryteringsmanöver. 

 

Ventilation 
Mekanisk kontrollerad ventilation utfördes med hjälp av Siemens Servo-I (Maquet, Solna, 

Sverige). Ventilationsmönstret var tryckkontrollerad andning, PCV. Tryckinställning var 13 cm 

H2O över PEEP, vilket var +3cm H2O, som resulterade i VT 14ml/kg. För att uppnå 

normoventilation justerades andningsfrekvens till ett utandat koldioxidvärde, EtCO2 nära 5 kPa 

erhölls. 

 

Endotrakeal sugning 
Slangsystemet kopplades isär och sugkatetern fördes ned i endotrakealtuben utan påkopplad 

sugeffekt och sugtrycket kopplades på då katetern drogs upp, s.k. öppet sugsystem. Sugkateter 14 

French användes med ett sugtryck på 150mmHg, vilket motsvarar 20kPa. Sugningen utfördes 

under 5 sekunder. 

 

Lungrekrytering 
Lungrekryteringsmanöver gjordes i form av ett djupt andetag, en ”suck” 15 cm H2O över inställt 

platåtryck, (13 cm H2O) under 5 sekunder. 
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Övervakning och datainsamling 
För övervakning av cirkulation och temperatur försågs grisarna med en kateter som placerades i 

a.pulmonalis. Den sattes in i v.jugularis externa och vidare till a.pulmonaris för mätning av 

pulmonella blodtryck. En central venkateter sattes i samma ven. Artärkateter för 

blodprovstagning och blodtrycksmätning sattes i a.carotis. Artärgasanalyser gjordes i ABL 505 

(Radiometer, Köpenhamn, Danmark). Övervakningen pågick kontinuerligt via monitor, CS/3 

CCMTM intensivvårdsmonitor (Datex-Ohmeda, Instrumentarium Corp., Helsingfors, Finland). 

Parametrarna som följdes var saturation (SaO2), puls, medelartärtryck (MAP), medelartärtryck i 

a.pulmonalis (MPAP) och temperatur. Spirometrimätning gjordes via D-liteTM (Datex-Ohmeda) 

för gasmonitorering; FiO2, EtO2, andningsfrekvens, VT, Crs, Rrs, Ptopp, Pplatå samt PEEP. 

Urinkateter sattes för diureskontroll.  

En dator fanns kopplad till monitorn för kontinuerlig överföring och lagring av data. Fysiologiska 

mätvärden registrerades för baslinje, efter endotrakeal sugning, efter påföljande lungrekrytering 

samt 15 och 30 minuter efter lungrekrytering, se tabell 1. 

End-expiratorisk lungvolym  
EELV mättes med hjälp av en ny teknik för N2-utsköljning och insköljningsmetod med en liten 

förändring i FiO2 [9]. I den här metoden höjdes FiO2 från 0,3 till 0,5 och den end-tidala N2 

koncentrationen nådde då ett nytt basvärde, FiO2 sänktes sedan tillbaka till 0,3. 

N2koncentrationen räknades ut från O2 och CO2koncentrationerna med justering för förbrukad O2 

och producerad CO2. EELV beräknades sedan genom förändringen i lungans N2 - volym delat 

med förändringen av N2 koncentrationen. Det slutliga värdet är ett uträknat medelvärde från de på 

varandra följande N2 -utsköljning- och insköljningsberäkningarna. 

 
Bild 4. Instrumentering av 
ett försöksdjur. Till höger i 
bild syns ventilatorn Servo-I 
och till vänster om den 
övervakningsenheten. 
Ovanför ventilatorn syns 
datorn som de insamlade 
data sparades på. 
Försöksdjuret är intuberat 
och artärkatetern sätts på 
plats. 
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Statistiska beräkningar 
För bearbetning av data togs respektive mätvärde ut och matades in i ett kalkylblad. Medelvärden 

räknades ut för de olika mätningarna i de olika protokollen. För statistisk analys användes icke 

parametrisk metod för beroende observationer, Wilcoxon signed ranks test, för att säkerställa 

signifikans mellan kontroll och efter 30 minuter inom varje protokoll. Friedman’s test vid 

upprepade mätningar av fysiologiska mätvärden användes för att se skillnad mellan tidpunkterna 

och Kruskal-Wallis test för att säkerställa skillnad mellan protokollen för varje tidpunkt. För 

korrelation mellan olika mätvärden användes Spearman rankordertest. Värdena presenteras som 

medelvärde ± SD i text och medelvärde ± SEM i figurerna. Ett p-värde <0.05 ansåg som 

signifikant. Den programvara som användes var SPSS version 15.0 för Windows (SPSS Inc., 

Chicago, MI, USA).  
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Resultat 
 

Som en hälsokontroll noterades en temperatur på 37,9 ± 0,5 OC, där en normal temperatur för gris 

är 38 o C. Hb-värdet var 92,6 ± 8,7 g/L, där ett normalt Hb värde för grisar ligger på 85-100 g/L. 

Grisarna hade fin kroppsfärg, ingen avvikande lukt och vi noterade normala lungmekaniska samt 

lungvolymmätningar, (se tabell 2) vilket tyder på att grisarna inte var infekterade vid 

undersökningstillfället.   

 

Det förelåg ingen skillnad i baslinjemätningarna mellan de olika protokollen vilket framgår i 

tabell 2. Syrgaskoncentrationen vid preoxygenering eller vid lungrekrytering hade ingen inverkan 

på MAP, puls, EELV, PaO2 eller PaCO2. I protokoll A minskade EELV vilket resulterade i ett 

försämrat gasutbyte, minskat PaO2 och ökat PaCO2. 

I Rrs fanns ingen skillnad i baslinjemätningen; protokoll A 16±1, protokoll B 17±2, protokoll C 

15±2 samt protokoll D 15±2 cmH2O/L/s. Inte heller vid avslut fanns en signifikant förändring 

protokoll A 19±3, protokoll B 16±2, protokoll C 16±2 samt protokoll D 15±2 cmH2O/L/s. 

 

 

Tabell 2. Tabellen visar cirkulationsparametrarna medelartärtryck (MAP) och puls (HR), end-
expiratorisk lungvolym (EELV) och analyser för syrgas- och koldioxidtryck i artärblod vid 
baslinje samt avslut för protokoll A-D.  
 

 
Data presenteras som medelvärde ± SD, * p<0.05 

 

5,2 ± 0,34,8 ± 0,65,3 ± 0,75,0 ± 0,34,8 ± 0,44,6 ± 0,47,7 ± 0,6*4,7 ± 0,4PaCO2 kPa

19 ± 420 ± 319 ± 221 ± 319 ± 119 ± 110 ± 1*19 ± 1PaO2 kPa

508 ± 71561 ± 89622 ± 102573 ± 101543 ± 100550 ± 73480 ± 46*555 ± 105EELV mL

85 ± 2081 ± 1484 ± 17*90 ± 1781 ± 1185 ± 1585 ± 1379 ± 11HR bpm

72 ± 876 ± 872 ± 574 ± 868 ± 475 ± 1174 ± 868 ± 7MAP mmHg

avslutbaslinjeavslutbaslinjeavslutbaslinjeavslutbaslinje

DCBAProtokoll

5,2 ± 0,34,8 ± 0,65,3 ± 0,75,0 ± 0,34,8 ± 0,44,6 ± 0,47,7 ± 0,6*4,7 ± 0,4PaCO2 kPa

19 ± 420 ± 319 ± 221 ± 319 ± 119 ± 110 ± 1*19 ± 1PaO2 kPa

508 ± 71561 ± 89622 ± 102573 ± 101543 ± 100550 ± 73480 ± 46*555 ± 105EELV mL

85 ± 2081 ± 1484 ± 17*90 ± 1781 ± 1185 ± 1585 ± 1379 ± 11HR bpm

72 ± 876 ± 872 ± 574 ± 868 ± 475 ± 1174 ± 868 ± 7MAP mmHg

avslutbaslinjeavslutbaslinjeavslutbaslinjeavslutbaslinje

DCBAProtokoll
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Pulmonella tryck 
Vid analys av MPAP skiljde den sig signifikant mellan protokoll A och protokoll B-D, (p= 

0,015). Protokoll A, där lungan inte rekryterades, visar att de förhöjda lungtrycken kvarstår under 

tiden för protokollet, medan det i protokoll B-D finns en tillbakagång efter att lungan har 

rekryterats efter endotrakeal sugning. Ingen skillnad i MPAP kan ses mellan protokollen B-D 

med varierande syrgaskoncentration i rekryteringsmanövern. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Medelartärtrycket i a.pulmonalis (MPAP) uppmätt i de olika protokollen. Notera 
hur protokoll A, den icke rekryterade lungan har en kvarstående hypertension jämfört med de 
andra protokollen där lungan rekryterats.  
 
Data presenteras som medelvärde ± SEM, * p<0,05. Protokoll A: preoxygenering med 100 % O2 utan PSRM, 
protokoll B: preoxygenering med 100 % O2 med PSRM med 100 % O2, protokoll C: preoxygenering med 100 % 
O2 med PSRM med 21 % O2 och protokoll D: preoxygenering med 60 % O2 med PSRM med 60 % O2. 
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Compliance 
Lungans compliance visar signifikant skillnad i protokoll A i jämförelse med protokoll B-D, (p< 

0,001). Den icke rekryterade lungan i protokoll A har en kvarstående compliancesänkning som 

kvarstår under tiden för protokollet, medan den rekryterade lungan i protokoll B-D visar återgång 

till baslinje efter lungrekrytering. Ingen signifikans kan ses vad gäller påverkan på lungans 

compliance mellan protokollen B-D med varierande syrgaskoncentration i rekryteringsmanövern 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Lungans compliance uppmätt i de olika protokollen. I protokoll A, den icke 
rekryterade lungan ses en signifikant compliancesänkning jämfört med de andra protokollen 
där rekrytering gjorts.  
 
Data presenteras som medelvärde ± SEM, * p<0,001. Protokoll A: preoxygenering med 100 % O2 utan PSRM, 
protokoll B: preoxygenering med 100 % O2 med PSRM med 100 % O2, protokoll C: preoxygenering med 100 % 
O2 med PSRM med 21 % O2 och protokoll D: preoxygenering med 60 % O2 med PSRM med 60 % O2. 
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Tidalvolymer 
 
Vid analys av VT för varje protokoll ses en signifikant skillnad i protokoll A jämfört med 

protokoll B-D, (p< 0,001). Den icke rekryterade lungan i protokoll A visar en kraftig sänkning av 

VT som inte återgår till baslinje under tiden för protokollet. Protokoll B-D visar återhämtning av 

VT efter lungrekrytering. Ingen signifikans gällande VT kan ses mellan protokollen B-D med 

varierande syrgaskoncentration i rekryteringsmanövern. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Tidalvolymer (VT) uppmätt i de olika protokollen. En signifikant skillnad ses i VT 
mellan protokoll A där ingen lungrekrytering gjorts, och protokoll B-D där lungans volym är 
återställd efter sugning. 
 
Data presenteras som medelvärde ± SEM, * p<0,001. Protokoll A: preoxygenering med 100 % O2 utan PSRM, 
protokoll B: preoxygenering med 100 % O2 med PSRM med 100 % O2, protokoll C: preoxygenering med 100 % 
O2 med PSRM med 21 % O2 och protokoll D: preoxygenering med 60 % O2 med PSRM med 60 % O2. 
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Korrelation 
Crs visade en god korrelation med MPAP (r=-0.80  p<0.001), PaCO2 (r=-0.75  p<0.001) och 

PaO2 (r=0.50  p=0.015). EtCO2 korrelerade med MPAP (r=0.52  p=0.011). Det fanns också en 

god korrelation mellan Crs och EtCO2 (r=-0.66  p=0.001). 
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Diskussion 
 

Denna studie visar att syrgashalten i samband med endotrakeal sugning inte har någon betydelse 

för lungfunktionen, förutsatt att lungrekrytering görs direkt efteråt. Vad som tydligt framgår är att 

den icke rekryterade lungan har ett kvarstående förhöjt pulmonellt tryck. Detta orsakades av den 

endotrakeala sugningen som gav aspirationsatelektaser. Detta illustrerades av en sänkning i både 

compliance och lungvolymer; tidalvolym och end-exspiratorisk lungvolym. 

 

O2 behandling 
Höga halter av O2 ger atelektaser med sänkt FRC, det är känt från tidigare studier [10, 13, 17]. I 

denna studie ses ingen skillnad mellan protokoll B och D i jämförelse av lungrekrytering 

innehållande 100, 60 eller 21 % O2. Då syrgaskoncentrationen i inandningsluften återställs till 30 

% O2 momentant efter lungrekrytering, samma koncentration som gavs före preoxygenering och 

rekrytering, normaliseras gasfördelningen i alveol/kapillär och alveolerna hålls uppe igen av 

kvävet i inandningsluften. Ingen försämring syns då i vare sig lungmekanik eller lungvolymer. En 

förutsättning för att dessa resultat kan upprepas är att sänkningen av syrgaskoncentrationen görs 

omedelbart efter ”sucken” då lungan är öppen och aspirationsatelektaserna försvunnit.  

Sugningsförfarande 
Liksom tidigare studier har även denna visat att endotrakeal sugning leder till lungkollaps[16, 23, 

31]. Storleken på sugkatetern spelar också roll för lungvolymförlusten, ju större storlek på 

sugkatetern desto större volymförlust. I denna studie användes en sugkateter, större än 

rekommenderat enligt riktlinjer, i förhållande till storlek på endotrakealtuben. Detta gjordes för 

att simulera slemförekomst med minskad lumen i endotrakealtuben [32].  

 

Studiens begränsningar 
Eftersom studien gjorts på grisar och inte människa, samt det faktum att skillnader i respiratoriska 

förutsättningar mellan människa med respirationssvikt och frisk gris kan föreligga, finns en 

begränsning i studien. Anatomiska jämförelser gris/människa kan visa att körtlar, lungfunktion 

och kapacitet liksom storlek är likartade. Grisen har en extra lob, men alveolärepitelet är 
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tillräckligt lika för att kunna göra jämförelser [38]. Intressant är att se förändringar i frisk 

lungvävnad, och hålla för troligt att skillnaderna kan vara av större betydelse hos patient med 

patologisk lungfunktion. En begränsning är också det faktum att grisarna var få till antalet. 

 

Gris som försöksdjur 
Grisarna som använts i denna studie bedömdes vid hälsoundersökningen som friska då grisarna 

hade fin kroppsfärg, ingen avvikande lukt och det noterades inga onormala lungmekaniska 

mätningar. Inom intensivvårdsforskningen är studier på gris vanligt förekommande då lungor och 

hjärta är snarlika i sin struktur och funktion som hos människa. Skillnader som kan påpekas är att 

grisarna har högre temperatur som återspeglar deras högre metabolism. Dessutom är bindning av 

syrgas till röda blodkroppar olika men detta korrigeras automatiskt vid blodprovsanalyser då 

detta väljs på analysapparaten. Det är allmänt accepterat att det som sker i en frisk sövd gris 

också kan hända hos en frisk nedsövd människa. Däremot är det inte säkert att en lungsjuk patient 

reagerar lika som vid en experimentell lungskada på gris. Slutsatser dras trots detta på hur 

patienter med lungskada i behov av mekanisk ventilation, patienter som genomgår sövning för 

operation samt patienter på uppvakningsavdelning kan reagera på preoxygenering, sugning och 

lungrekrytering utifrån studier på försöksdjur. 

 

Intensivvård 
När patienten är ansluten mekanisk ventilation till bör endotrakeal sugning utföras endast på klar 

indikation av sekretförekomst. I annat fall ska andra orsaker sökas som förklaring till försämrad 

saturation, lungvolym- och lungmekanikförhållanden. Vid indikation på sekretansamling hos 

intensivvårdspatient kan ett slutet sugsystem vid endotrakeal sugning vara att föredra då det 

positiva trycket i systemet behålls. Användandet av ett slutet sugsystem påverkar lungvolymerna 

mindre och tidigare studier har visat att volymerna upprätthålls bättre, men ger sämre utbyte av 

sekret [16]. Samma studie visar att en direkt uppblåsning efter sugning inte kräver mycket tryck 

om patienten inte redan har en respiratorisk lungsvikt med inflammatoriska processer. Den svårt 

sjuka lungan kräver ett mycket högre insufflationstryck, om den alls är rekryterbar. En nyligen 

publicerad multicenterstudie har visat att slutna sugsystem däremot inte minskar uppkomsten av 

ventilatorassocierad pneumoni som man tidigare trott [39].  
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Lokala och nationella riktlinjer ger anvisningar om att preoxygenering bör göras inför 

endotrakeal sugning. Syrgas är ett läkemedel och ska användas med eftertanke då det är direkt 

skadligt i höga koncentrationer [10]. Med den moderna övervakning som används idag finns 

ingen anledning att tillföra syrgas i överkant i tron att det är bra med lite extra. Vi har i denna 

studie sett att preoxygenering och lungrekrytering kan ges med den syrgaskoncentration som 

patienten behöver för att skydda sig mot desaturering, förutsatt att lungrekrytering utförs direkt 

efteråt med snabb tillbakagång till förinställd syrgaskoncentration. Alla som arbetar med 

patienter i respiratorisk svikt och med behov av assisterad mekanisk ventilation, ska vara 

medvetna om följderna av sina omvårdnadsåtgärder. Det är av yttersta vikt att överväga nyttan 

och konsekvenserna av ifrånkoppling av mekanisk ventilation, samt att alltid utvärdera 

lungkollaps och återställa lungvolymerna om nödvändigt. Här kan monitoreringen vad gäller 

complience och tidalvolymer vara till god hjälp. 

 

Anestesi 
Endotrakeal sugning under anestesi har minskat betydligt under de senaste åren, framförallt som 

rutin vid väckning av patienten. Om endotrakeal sugning är nödvändigt under pågående anestesi 

kan en rekommendation, baserad på fynden i denna experimentella studie, vara att direkt efter ge 

patienten ett stort andetag, en ”suck” och lägga till ett PEEP i systemet. Suckfunktion finns på 

moderna ventilatorer och den motsvarar 1,5 gånger den inställda tidalvolymen.  

Då det handlar om preoxygenering och atelektasförekomst diskuteras ofta huruvida 

preoxygenering inför anestesi skall göras med 100 % eller lägre syrgaskoncentration. För att 

skapa en marginal, en syrgasreserv för eventuella problem vid intubationen kan man, utifrån våra 

resultat ge höga syrgaskoncentrationer om man efter intubationen rekryterar lungan och snabbt 

återgår till en lägre syrgaskoncentration. Alla som intar ryggläge och dessutom sövs drabbas av 

atelektaser i varierande grad [5, 40]. I samband med att anestesin avslutas och patienten ska 

vakna är det vanligt, att då spontanandningen återkommit, stänga av luften i den färskgas som 

tillförs patienten och ge 100 % O2 i väntan på att patienten vaknar och kan extuberas. Samma 

fysiologiska förändringar åstadkoms vid avslut av anestesi som vid inledning med höga FiO2. 

Detta görs för att ha en syrgasreserv ifall något oönskat inträffar vid extubationen. Efter 

”väckning” är det därför extra viktigt att patienten uppmanas att djupandas och hosta. Med nyare 

och utvecklade mer ”snabba” anestesimedel kommer nya rutiner vid väckning. Anestesier med 
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Remifentanil®, som är en snabbverkande, lättstyrd och mycket potent opiod blir allt vanligare. En 

av fördelarna med denna anestesimetod är att patienten vaknar, öppnar ögonen samtidigt som hon 

börjar andas. Extubation kan göras när patienten är fullt vaken och kan uppmanas att ta djupa 

andetag. Vanligt är att patienten tar ett djupt andetag, harklar sig och därmed lungrekryterar sig 

själv efter anestesin. 

 

 

Uppvakningsavdelning 
Efter genomgången anestesi är det bra om personalen är mer aktiv med andningsvård till 

patienterna för att minska lungkomplikationer. Om anestesin avslutats med höga 

syrgaskoncentrationer eller om långvarig syrgasbehandling ges på uppvakningsavdelningen, är 

det viktigt att mobilisera lungvolymer och förbättra lungfunktionen hos den postoperativa 

patienten. Jag anser att det ska ingå som ett av de första stegen i uppvaknande efter operation. En 

höjd huvudända minskar trycket på lungorna från bukorganen och gör det lättare för patienten att 

andas. En god smärtlindring och plan för smärtbehandling är förstås också mycket viktig, så 

patienten kan och törs djupandas. Mobilisering av lungvolymerna med hjälp av PEEP- flaska kan 

möjligen minska postoperativa komplikationer i form av infiltrat/pneumoni beroende på 

hypoventilation. Genom att blåsa i PEEP-flaska får patienten en större lungvolym att förfoga över 

för gasutbytet. Det främjar syresättningen i lungan vilket i sin tur ökar syretransporten ut till 

vävnaderna. I förlängningen är tidig mobilisering av betydelse för sårläkning och återhämtning i 

det postoperativa förloppet. Detta är särskilt viktigt i den ökande gruppen av äldre patienter som 

inte sällan är svårt sjuka i systemsjukdomar sedan tidigare. 

 

Kliniska rekommendationer 
Då endotrakeal sugning eller isärkoppling av andningssystemet är nödvändigt vid vård av patient 

finns i våra moderna ventilatorer och övervakningsenheter bra referenser till vad som händer vid 

dessa tillfällen. Denna studie visar att vid endotrakeal sugning med påverkan på lungfunktionen 

finns direkt samband mellan Crs och den invasiva mätningen av MPAP.  Även EtCO2 korrelerade 

med MPAP. Detta betyder att vi kan se resultatet av endotrakealsugningen via övervaknings-
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skärmen utan invasiva mätningar. Mätvärdena kan sättas i relation till våra åtgärder, och utifrån 

det kan vi bedöma och besluta om vidare åtgärder.  

Preoxygenering kan göras med den syrgaskoncentration som patienten kräver, likaså kan 

lungrekryteringen efter den endotrakeala sugningen utföras med samma syrgaskoncentration. När 

lungvolymerna är återställda kan syrgaskoncentrationen återställas som före preoxygeneringen. 

Detta är praktiskt hanterbart och underlättar vid denna vårdåtgärd. 

 

Konklusion  
 

• De pulmonella medelartärtrycken påverkades inte av preoxygenering och  

       lungrekryteringsmanöver innehållande olika syrgaskoncentrationer 

• Lungans compliance påverkades inte av preoxygenering och  

       lungrekryteringsmanöver innehållande olika syrgaskoncentrationer 

 Lungvolymerna; tidalvolym och EELV påverkades inte av preoxygenering 

       och lungrekryteringsmanöver innehållande olika syrgaskoncentrationer 

• Protokoll A, skiljde sig signifikant från de andra då ingen lungrekrytering utfördes efter 

endotrakeal sugning och inte återgår till baslinje 

• Lungrekrytering ska göras efter endotrakeal sugning 
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Tack till:  
 

- Marieann Högman- tack för dina krav, din inspiration,  
     kunskap och förmåga att pusha på! Du har verkligen fått mig att förstå:  
 
    ”det är svårt med fysiologi…”, 
 
- Åke Larsson- du visade att med entusiasm, kunskap och humor blir teknik och fysiologi 

riktigt kul, källaren var lite dyster …!   
 
- Alla på FoU som inom sina olika områden har hjälpt mig framåt, 

 
- Mig själv som faktiskt tog mig hit! 

 
 
 



 33

Referenser 
1. Haug E, S.O., Øystein V, Sjaastad Ö., Respirationssystemet. In: Människans fysiologi 

2002, ed.1. Stockholm: Liber Utbildning AB. 347-370. 
2. Lumb, A.B., Nunn's applied respiratory physiology 2005, ed.6. Edinburgh: Elsevier 

Butterworth Heinemann. p.19-20. 
3. Stanfield, C.L., William J. Germann, The respiratory system: Pulmonary ventilation. In: 

Principles of human physiology 3ed. 2008, San Francisco, Calif.: Pearson/Benjamin 
Cummings. p. 469. 

4. Stenqvist, O., Monitorering av respiration. In: Intensivvård ed. A. Larsson. 2005, 1 ed. 
Stockholm: Liber AB. p.201-222. 

5. Sjöstrand, U. Ventilatorer. In: Anestesi, ed. M. Halldin. 2005, 2 ed. Stockholm: Liber AB. 
p.103-113. 

6. Wauer, H.J., B.A. Lorenz, and W.J. Kox, [FRC measurement in intensive care patients. A 
definition of standards]. Anaesthesist, 1998. 47(10): p. 844-55. 

7. Andersson, www.spirometri.se Åtkomst 20080322. 
8. Schibler, A., et al., Measurement of lung volume in mechanically ventilated monkeys with 

an ultrasonic flow meter and the nitrogen washout method. Intensive Care Med, 2004. 
30(1): p. 127-32. 

9. Olegard, C., et al., Estimation of functional residual capacity at the bedside using 
standard monitoring equipment: a modified nitrogen washout/washin technique requiring 
a small change of the inspired oxygen fraction. Anesth Analg, 2005. 101(1): p. 206-12, 
table of contents. 

10. Hedenstierna, G., L. Edmark, and K.K. Aherdan, Time to reconsider the pre-oxygenation 
during induction of anaesthesia. Minerva Anestesiol, 2000. 66(5): p. 293-6. 

11. Haug Egil., S., Olav., Øystein V., Sjaastad., Människans fysiologi 2002, Liber Utbildning 
AB: Stockholm. p. p.347-370. 

12. Harris, R.S., Pressure-volume curves of the respiratory system. Respir Care, 2005. 50(1): 
p. 78-98; discussion 98-9. 

13. Rothen, H.U., et al., Airway closure, atelectasis and gas exchange during general 
anaesthesia. Br J Anaesth, 1998. 81(5): p. 681-6. 

14. Rothen, H.U., et al., Influence of gas composition on recurrence of atelectasis after a 
reexpansion maneuver during general anesthesia. Anesthesiology, 1995. 82(4): p. 832-
42. 

15. Erlandsson, K., et al., Positive end-expiratory pressure optimization using electric 
impedance tomography in morbidly obese patients during laparoscopic gastric bypass 
surgery. Acta Anaesthesiol Scand, 2006. 50(7): p. 833-9. 

16. Almgren, B., et al., Side effects of endotracheal suction in pressure- and volume-
controlled ventilation. Chest, 2004. 125(3): p. 1077-80. 

17. Neumann, P., et al., Positive end-expiratory pressure prevents atelectasis during general 
anaesthesia even in the presence of a high inspired oxygen concentration. Acta 
Anaesthesiol Scand, 1999. 43(3): p. 295-301. 

18. de Latorre, F., et al., European Resuscitation Council Guidelines 2000 for Adult 
Advanced Life Support. A statement from the Advanced Life Support Working Group(1) 
and approved by the Executive Committee of the European Resuscitation Council. 
Resuscitation, 2001. 48(3): p. 211-21. 



 34

19. Capellier, G., et al., Nasal mucosa inflammation induced by oxygen administration in 
humans. Acta Anaesthesiol Scand, 1997. 41(8): p. 1011-6. 

20. Davis, P.G., et al., Resuscitation of newborn infants with 100% oxygen or air: a 
systematic review and meta-analysis. Lancet, 2004. 364(9442): p. 1329-33. 

21. Joachimsson, P.O., et al., Adverse effects of hyperoxemia during cardiopulmonary bypass. 
J Thorac Cardiovasc Surg, 1996. 112(3): p. 812-9. 

22. Rothen, H.U., et al., Reexpansion of atelectasis during general anaesthesia may have a 
prolonged effect. Acta Anaesthesiol Scand, 1995. 39(1): p. 118-25. 

23. Dyhr, T., J. Bonde, and A. Larsson, Lung recruitment manoeuvres are effective in 
regaining lung volume and oxygenation after open endotracheal suctioning in acute 
respiratory distress syndrome. Crit Care, 2003. 7(1): p. 55-62. 

24. Lapinsky, S.E., Recruitment and retention of lung volume. Crit Care, 2003. 7(1): p. 9-10. 
25. Lasocki, S., et al., Open and closed-circuit endotracheal suctioning in acute lung injury: 

efficiency and effects on gas exchange. Anesthesiology, 2006. 104(1): p. 39-47. 
26. Anestesikliniken, G., Kvalitetsdokument riktlinje; anestesikliniken IVA, Gävle sjukhus, 

"Sugning i endotracheala tuber respektive endotracheala kanyler med öppet sugsystem. 
Åtkomst 20080322  

27. Gävle sjukhus, A.I. and http://www.lg.se/, Kvalitetsdokument  riktlinje; "Sugning I 
endotracheala tuber respektive endotracheala kanyler med öppet system". Åtkomst 
20080322 

28. Sjukvårdsrådgivningen, http://www.sjukvardsradgivningen.se/handboken/Sugning av 
nedre luftvägar. Åtkomst 20080322. 

29. Pritchard, M., V. Flenady, and P. Woodgate, Preoxygenation for tracheal suctioning in 
intubated, ventilated newborn infants. Cochrane Database Syst Rev, 2001(3): p. 
CD000427. 

30. Edmark, L., et al., Optimal oxygen concentration during induction of general anesthesia. 
Anesthesiology, 2003. 98(1): p. 28-33. 

31. Stenqvist, O., et al., Warning! Suctioning. A lung model evaluation of closed suctioning 
systems. Acta Anaesthesiol Scand, 2001. 45(2): p. 167-72. 

32. Almgren, B., C.J. Wickerts, and M. Hogman, Post-suction recruitment manoeuvre 
restores lung function in healthy, anaesthetized pigs. Anaesth Intensive Care, 2004. 32(3): 
p. 339-45. 

33. Gattinoni, L., et al., Lung recruitment in patients with the acute respiratory distress 
syndrome. N Engl J Med, 2006. 354(17): p. 1775-86. 

34. Lachmann, B., Open up the lung and keep the lung open. Intensive Care Med, 1992. 
18(6): p. 319-21. 

35. Pelosi, P., et al., Sigh in acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med, 
1999. 159(3): p. 872-80. 

36. Tusman, G., et al., 'Alveolar recruitment strategy' improves arterial oxygenation during 
general anaesthesia. Br J Anaesth, 1999. 82(1): p. 8-13. 

37. Odenstedt, H., et al., Slow moderate pressure recruitment maneuver minimizes negative 
circulatory and lung mechanic side effects: evaluation of recruitment maneuvers using 
electric impedance tomography. Intensive Care Med, 2005. 31(12): p. 1706-14. 

38. Boschert, http://netvet.wutl.edu/spieces/pigs/pigmodel.text Åtkomst 20080322 
 



 35

39. Subirana, M., I. Sola, and S. Benito, Closed tracheal suction systems versus open tracheal 
suction systems for mechanically ventilated adult patients. Cochrane Database Syst Rev, 
2007(4): p. CD004581. 

40. Hedenstierna, G. and H.U. Rothen, Atelectasis formation during anesthesia: causes and 
measures to prevent it. J Clin Monit Comput, 2000. 16(5-6): p. 329-35. 

 
 


